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Verklaring van tekens
Aanwijzingen lezen! Niet wassen

Niet bleken

Geen naalden  
insteken!

Niet drogen in de 
droogtrommel
Niet strijken

Niet gevouwen of in 
elkaar geschoven 
gebruiken!

  
Niet chemisch  
reinigen

Niet geschikt voor 
kinderen onder 3 
jaar.

06.0.43510 Hohenstein

De bij dit apparaat 
gebruikte stoffen zijn
in overeenstemming 
met de hoge sociaal-
ecologische eisen van 
de Ecotexstandaard 
100, zoals aangetoond 
door onderzoeksinsti-
tuut Hohenstein.

WaarSCHUWING; Waarschuwing voor mogelijk lichamelijk 
gevaar of gevaar voor de gezondheid.

aTTENTIE; Veiligheidskennisgeving: mogelijke schade aan 
apparaat/accessoire.
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aaNWijzING; Verwijzing naar belangrijke informatie.

1. leveringsomvang
1 voetenwarmer
1 teddyvoering
1 schakelaar
1 gebruiksaanwijzing

1.1 Beschrijving van het apparaat
1. Netstekker
2. Netsnoer
3. Schakelaar
4.  Verlichte weergave van de          

temperatuurniveaus
5.  Schuifknop voor AAN/UIT en        

temperatuurniveaus

2. Belangrijke aanwijzingen
 Voor later gebruik bewaren

  WaarSCHUWING
• Het niet opvolgen van de volgende aanwijzingen kan leiden tot per-

soonlijk letsel of schade aan eigendommen (elektrische schokken, 
brandwonden, brand). De volgende veiligheidsadviezen en risico-
aanduidingen dienen niet alleen ter bescherming van uw gezondheid 
of de gezondheid van anderen, maar ook ter bescherming van het 
product. Neem daarom de hierin genoemde adviezen en waarschu-
wingen in acht en geef deze handleiding mee als u het artikel aan een 
ander geeft.

• Deze voetenwarmer mag niet worden gebruikt door personen die  
ongevoelig zijn voor hitte of die extra bescherming nodig hebben 
omdat zij niet op oververhitting kunnen reageren.

• Deze voetenwarmer mag niet worden gebruikt bij zeer jonge kinderen 
(0-3 jaar), omdat zij niet op oververhitting kunnen reageren.

• Deze voetenwarmer mag niet worden gebruikt door jonge kinderen 
(3-8 jaar), tenzij de schakelaar wordt ingesteld door een ouder of  
toezichthoudende persoon en het kind goed is uitgelegd hoe de  
voetenwarmer veilig kan worden bediend.

• Deze voetenwarmer kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en 
ouder en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale 
vermogens of gebrek aan ervaring of kennis, wanneer zij de voeten-
warmer onder toezicht gebruiken of zijn geïnstrueerd over het veilige 
gebruik ervan en zij de daaruit voortkomende gevaren begrijpen.
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• Kinderen mogen niet met de voetenwarmer spelen.
• Het apparaat mag niet door kinderen worden gereinigd of onderhou-

den, tenzij dit onder toezicht gebeurt.
• Deze voetenwarmer is niet bedoeld voor gebruik in ziekenhuizen.
• Deze voetenwarmer mag niet worden gebruikt voor het verwarmen 

van dieren.
• Deze voetenwarmer mag niet met schoenen worden gebruikt.
• Steek geen naalden in het apparaat!
• Gebruik het apparaat niet als het gevouwen of gekreukt is.
• Gebruik het apparaat niet als het nat is.
• De door deze voetenwarmer uitgezonden elektrische en magnetische 

velden kunnen onder bepaalde omstandigheden de werking van uw 
pacemaker beïnvloeden. De stralingswaarden liggen echter ver onder 
de grenswaarden: elektrische veldsterkte: max. 5000 V/m, magneti-
sche veldsterkte: max. 80 A/m, magnetische fluxdichtheid: max. 0,1 
millitesla.

 Neem daarom vóór gebruik van deze voetenwarmer contact op met 
uw arts of met de fabrikant van uw pacemaker.

• Trek niet aan de snoeren, verdraai ze niet en vouw ze evenmin onder 
scherpe hoeken.

• Deze voetenwarmer dient regelmatig te worden gecontroleerd op 
tekenen van slijtage of beschadiging.

 Als er tekenen van slijtage of beschadiging aanwezig zijn, als de  
voetenwarmer niet is gebruikt zoals bedoeld of als de voetenwarmer 
niet meer opwarmt, moet deze voor gebruik worden gecontroleerd 
door de fabrikant.

• Als het netsnoer van deze voetenwarmer beschadigd raakt, moet het 
door de fabrikant, diens klantenservice of een vergelijkbaar gekwalifi-
ceerd persoon worden vervangen om gevaarlijke situaties te voorko-
men.

• De elektronische onderdelen in de schakelaar worden warm bij het 
gebruik van de voetenwarmer. De schakelaar mag beslist niet wor-
den afgedekt of op de voetenwarmer liggen als de voetenwarmer is 
ingeschakeld.

• Neem te allen tijde de aanwijzingen met betrekking tot de bediening 
(hoofdstuk 4), de reiniging en het onderhoud (hoofdstuk 5) en de 
opslag (hoofdstuk 6) in acht.

• Mocht u nog vragen hebben over het gebruik van onze apparaten, 
dan kunt u zich wenden tot onze klantenservice.
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3. Voorgeschreven gebruik

 aTTENTIE
Deze voetenwarmer is uitsluitend bedoeld voor het verwarmen van menselijke voeten.
 

4. Bediening
4.1 Veiligheid

 aTTENTIE
De voetenwarmer is voorzien van een VEILIGHEIDSSYSTEEM. Deze sensortechnologie voorkomt 
oververhitting van de voetenwarmer op het totale oppervlak door automatisch uitschakelen bij sto-
ringen. Als het VEILIGHEIDSSYSTEEM de voetenwarmer heeft uitgeschakeld, worden de tempera-
tuurniveaus (4) bij ingeschakelde toestand niet meer verlicht. Let erop dat de voetenwarmer na een 
storing om veiligheidsredenen niet meer kan worden gebruikt en moet worden opgestuurd naar het 
opgegeven serviceadres.

4.2 Ingebruikname
Steek de stekker in het stopcontact.

4.3 Inschakelen
Zet de schuifknop voor AAN/UIT en de temperatuurniveaus op stand 1, 2 of 3 om de voetenwarmer in te 
schakelen.
Bij ingeschakelde toestand zijn de temperatuurniveaus (4) verlicht.

4.4 Temperatuur instellen
Niveau 0: UIT
Niveau 1: minimale verwarming
Niveau 2: gemiddelde verwarming
Niveau 3: maximale verwarming 

 aaNWijzING
De voetenwarmer warmt het snelst op wanneer u eerst het hoogste temperatuurniveau inschakelt. 

 aaNWijzING 
Deze voetenwarmer is voorzien van snelverwarming die voor een snelle verwarming bin-
nen de eerste 10 minuten zorgt.

  WaarSCHUWING
Als de voetenwarmer meerdere uren wordt gebruikt, raden wij aan het 
laagste temperatuurniveau op de schakelaar in te stellen om overver-
hitting van de voeten van de gebruiker en mogelijke brandwonden als 
gevolg daarvan te voorkomen.

4.5 automatische uitschakelfunctie
Deze voetenwarmer is voorzien van een automatische uitschakelfunctie. Hierdoor wordt de 
warmtetoevoer ca. 90 minuten na de ingebruikname van de voetenwarmer gestopt. Ter indi-
catie begint dan het display met de temperatuurweergave te knipperen. Om de voetenwarmer 
weer in gebruik te kunnen nemen, moet eerst de schuifknop voor AAN/UIT en de tempera-
tuurniveaus (5) op stand “0” (UIT) worden gezet. Na ongeveer 5 seconden kunt u het apparaat 
opnieuw inschakelen. 

90 min
STOP
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4.6 Uitschakelen
Zet de schuifknop voor AAN/UIT en de temperatuurniveaus op stand “0” (UIT) om de voetenwarmer uit te 
schakelen. De temperatuurniveaus zijn dan niet meer verlicht.

 aaNWijzING
Zet de schuifknop voor AAN/UIT en de temperatuurniveaus op stand “0” (UIT) en trek de stekker uit 
het stopcontact als u de voetenwarmer niet gebruikt.

5. reiniging en onderhoud 

  WaarSCHUWING
Trek voordat u het apparaat reinigt de stekker uit het stopcontact. 
U loopt anders het risico van een elektrische schok.

 aTTENTIE
• De schakelaar mag nooit in contact komen met water of andere vloeistoffen. Hij kan daardoor  
   beschadigd raken.

Gebruik voor het reinigen van de schakelaar een droge, pluisvrije doek. Gebruik geen chemische reinigings- 
of schuurmiddelen.

Kleine vlekken op de voetenwarmer kunnen met een vochtige doek en eventueel met wat vloeibaar fijnwas-
middel worden verwijderd.

 aTTENTIE
• De voetenwarmer mag niet chemisch worden gereinigd en niet worden gewassen, uitgewrongen,  
 gemangeld, gestreken of machinaal worden gedroogd. Anders kan de voetenwarmer beschadigd  
 raken.

De uitneembare teddyvoering kan met de hand worden gewassen.

Gebruik een fijnwasmiddel en doseer dit volgens de aanwijzingen van de fabrikant.

  WaarSCHUWING
• Gebruik de voetenwarmer pas weer als de voetenwarmer en de teddyvoering volledig  droog zijn.  
 U loopt dan het risico van een elektrische schok.

6. Bewaren
Als u de voetenwarmer langere tijd niet gebruikt, adviseren wij u deze in de originele verpakking op te 
bergen.

 aTTENTIE
Laat de voetenwarmer eerst afkoelen. Anders kan de voetenwarmer beschadigd raken. Leg tijdens 
het opbergen geen voorwerpen op de voetenwarmer om te voorkomen dat er scherpe vouwen in 
ontstaan.
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7. Verwijdering
Verwijder het apparaat conform de EU-richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische ap-
paratuur – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Neem bij vragen contact op met de 
verantwoordelijke instanties voor afvalverwijdering in uw gemeente.

8. Wat te doen bij problemen?
Probleem Oorzaak Oplossing
De temperatuurniveaus zijn niet verlicht als:
- de stekker met een werkend stopcontact is verbonden
- de schuifknop op stand 1, 2 of 3 staat

Het veiligheidssysteem 
heeft de voetenwarmer 
onomkeerbaar uitge-
schakeld.

Stuur de voeten-
warmer op voor 
reparatie.

9. Technische gegevens
Zie het etiket met het typeplaatje op de voetenwarmer.
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